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Stiftelsen ÅForsk delar ut forskningsanslag och stipendier 2019
Stiftelsen ÅForsk bildades 1985. Stiftelsens tillgångar utgörs främst av aktier i börsnoterade ÅF
AB. Avkastningen delas ut i form av stipendier eller anslag till forskning och utveckling främst
inom områdena Energi, Miljö, Säkerhet, Hållbarhet, Infrateknik, Nya material, Utveckling av
processer och Produkterfrånförnyelsebana råvaror. För forskningsanslag och stipendier bedöms
ca 45 miljoner kronor finnas tillgängliga för nya projekt under 2019.
Ansökningsprocessen är sedan 2018 en digitaliserad process för både forskningsanslag och
stipendier. Samtidigt med den nya processen har vi infört "låsta" ansökningsperioder. Det går
endast att söka forskningsanslag 1 — 28 februari 2019 och för stipendier 14 januari-10 februari
2019 samt 1-30 september 2019.
Ansökan avseende forskningsanslag, vilken får avse högst tre år, kan sökas av forskare verksamma såväl vid universitet, högskolor och institut som inom industrin. Speciellt anslag finns för
unga forskare(med mindre än fem år från disputation). Detta anslag kan endast sökas för ett år
och maxbelopp är 500 kkr. Ansökningar med nya ideer prioriteras.
Ansökan skall vara vä1 preciserad och vara registrerad den 28 februari 2019. Om medel har sökts
eller erhållits från andra forskningsfrämjande organisationer skall detta anges. Ansökan bedöms
av Stiftelsens styrelse, som till sin hjälp anlitar adjungerad expertis. Beslut fattas i juni, varefter
sökanden underrättas.
Stipendier kan utgå för genomförande av examensarbeten utomlands,för presentation av
forskningsresultat vid internationella konferenser eller för kortare vistelser vid utländska institut
eller universitet. Däremot lämnas inga stipendier för grund- eller forskarutbildning.
Stipendieansökningar skall vara registrerad senast den 10februari 2019 respektive 30 september
2019. ÅForsks styrelse fattar beslut under mars och november, varefter sökanden underrättas.
Information om Stiftelsen och dess verksamhet i övrigt finner ni på hemsidan www.aforsk.com.
Upplysningar lämnas av styrelsens verkställande ledamot Anders Snell,
telefon 070-590 87 44, e-post: anders.snell@aforsk.com.
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